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Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden

2334
Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de Ministers van Justitie en Veiligheid
en voor Rechtsbescherming over het vastlopen van de rechtspraak
(ingezonden 11 maart 2020).
Mededeling van Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid), mede namens
de Minister voor Rechtsbescherming (ontvangen 3 april 2020).
Vraag 1
Was u verrast, een dag na het algemeen overleg strafrechtketen, door het
bericht dat de rechtspraak vastloopt? Sinds wanneer had u kennis van deze
cijfers? Waren deze cijfers u al bekend vóór of tijdens dit debat over de
strafrechtketen op 5 maart?1
Vraag 2
Wat is uw inhoudelijke reactie op dit bericht? Deelt u deze analyse en de
geuite zorgen? Klopt het dat ongeveer 10% van de zaken niet afgehandeld zal
worden in 2020?
Vraag 3
Wat vindt u van de gemiddelde wachttijd van veertien maanden? Verwacht u
dat dit gemiddelde zal afnemen, gelijk blijven of toenemen?
Vraag 4
Hoe verhoudt dit bericht zich tot uw beloften tijdens het algemeen overleg
strafrechtketen om de doorlooptijden te verkorten, en het optimisme dat u
tijdens dit debat uitstraalde?
Vraag 5
Welke aanvullende maatregelen gaat u nemen om de doorlooptijden te
verkorten?
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Vraag 6
Wat is uw reactie op de uitspraak van de voorzitter van Slachtofferhulp
Nederland dat deze vertragingen dramatisch zijn voor slachtoffers? Kunt u
inhoudelijk reageren op de klacht dat slachtoffers onvoldoende inhoudelijk op
de hoogte worden gebracht?
Vraag 7
Wat is uw reactie op de suggestie van de voorzitter van Slachtofferhulp
Nederland om slachtoffers met enige regelmaat proactief te informeren over
de stand van zaken via zogenaamde updates? Wat zou er voor nodig zijn,
zowel qua proces als menskracht, om dit te realiseren?
Mededeling
Hierbij deel ik u mede namens de Minister voor Rechtsbescherming dat de
schriftelijke vragen van het lid Van Nispen (SP), van uw Kamer aan de
Minister van Justitie en Veiligheid over het vastlopen van de rechtspraak
(ingezonden 11 maart 2020) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen
worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is
ontvangen.
Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.
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